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Förord 
Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2003 och vidare under 
vårterminen 2004 vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
Samhällsbyggnad, Avdelningen för Byggkonstruktion.  

Uppslaget om detta examensarbete fick vi av vår kommande handledare, 
Anders Carolin, under pågående studier på hösten 2003. Efter att han gjort 
reklam för projektet ett par gånger nappade vi på förslaget om att genomföra 
examensarbetet inom det tilltänkta området.  

Vägen till slutresultatet via grundläggande teori, förberedelse och sedan 
också genomförandet av försöken har byggt på många timmars arbete, och 
präglats av engagemang från examinator, handledare och personal på 
TESTLAB.  

Vi vill rikta ett stort tack till examinator Björn Täljsten, handledare Anders 
Carolin och Lars Åström på TESTLAB för den hjälp och ledsagning Ni givit 
oss. 

Vidare vill vi visa vår uppskattning mot hemmets trygga vrå där det alltid 
har väntat någon tålmodig när man kommit hem.  

 

 

Luleå, maj 2004 

Markus Bergström 
Jonny Bäck 
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Sammanfattning 
Många konstruktioner, här i Sverige och utomlands, har under en längre tid 
stått och presterat efter de givna föresättningar som gällde då de uppfördes. 
Med tiden har konstruktionens kapacitet eventuellt minskat, samtidigt som 
dimensioneringsvillkor och ökad last har höjt ribban för vad som anses vara 
säkert och funktionellt. Detta fenomen, med minskad kapacitet och högre 
krav, har banat väg för ett helt ämnesområde gällande förstärkning av 
befintliga konstruktioner.  

Ramen för det här examensarbetet är att bestämma förankringslängd mellan 
stål och kolfiber. I ett större perspektiv blir resultatet ett bidrag till att kunna 
förstärka tryckta stag med kolfiberkomposit mot knäckning. Tanken är att 
limma kolfiberremsor med centrum över de tryckta stagens mitt, med en viss 
utbredning. Utbredningen kommer att påverkas av erforderlig 
förankringslängd mellan stålet och kolfiberremsorna. 

Dessa studier baseras på experimentell provning med hjälp av provriggar, 
vilka har gjort det möjligt att påföra dragkraft i kolfiberremsorna samt 
skjuvspänningar i kontaktytorna mellan kolfiber och stål. Varje prov har 
dragits till brott och brottförloppet har registrerats med hjälp av 
folietöjningsgivare och lastmätning. De vanligaste befintliga 
ytbehandlingarna för stålrör, dvs. blästrade, målade och galvaniserade, har 
använts vid försöken. Provserien har varit uppdelad efter dessa tre yttyper, 
och bestått av fyra prover med blästrade rör, tre med målade och två med 
galvaniserade.  

Försöken har visat att kontaktytan mellan stål och kolfiber tar högre och 
högre last upp till en viss förankringslängd, men ökas förankringslängden 
ytterligare medför det inte någon ökad hållfasthet i fogen. Under ett av de 
blästrade försöken valdes en väl tilltagen förankringslängd, 300 millimeter, i 
hopp om att erhålla stora krafter i kolfibern och kontaktytan, men det visade 
sig att kraften inte ökade alls gentemot en tidigare uppmätt kraft. Samma 
beteende kunde även skönjas på målade och galvaniserade stålrör, trots att 
krafter och förankringslängder varierade mellan dessa. Under de nio 
försöken inträffade samma brottyp, vilket var skjuvbrott i kontaktytan 
mellan materialen. På de blästrade proverna uppstod skjuvbrottet mellan 
kolfiber och epoxilim, och för de målade och galvade proverna mellan den 
behandlade stålytan och epoxilimmet.  

Den intressanta förankringslängd är den kortast möjliga som ger maximal 
kraft. Denna så kallade effektiva förankringslängden är bestämd för var och 
en av de tre ytorna. För den blästrad blev förankringslängden 60-75 mm 
medan den målade uppvisade en förankringslängd på 70-80 mm. Från de två 
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försöken på galvaniserade ytan gick det ej att dra någon entydig slutsats, då 
det visade sig att ett av rören hade målad yta. Den galvaniserade ytan visade 
på en effektiv förankringslängd på 90 millimeter, och den målade ytan 60 
millimeter. 
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Summary 
Many constructions, here in Sweden and all around the world, have during a 
long time met up to the demands that were established during the 
construction face. Time has passed and has eventually decreased the 
construction’s capabilities, as well has the rules of construction risen the bar 
of what is considered a safe and functional construction. This phenomenon 
has given way for an entire subject area that concerns strengthening of 
existing constructions.  

The frame of this Master thesis work is set to determine effective bond 
length between steel and carbon fibre. In a bigger perspective the result of 
this work will be a brick in the foundation of being able to strengthen 
compressed bars against buckling.  

The study is based on experimental testing with test rigs, that have made it 
possible to transfer hydraulic force from the lab’s equipment to the carbon 
fibre strips and on to shear force between carbon fibre and steel. Every test 
sample has been loaded to failure, and every failure has been analysed 
afterwards with help from tension gages and load measurements. 
Sandblasted, painted and galvanized steel pipes have been used in order to 
evaluate the differences in bond length between the three. Five tests have 
been made with sandblasted steel, two with painted and two with galvanized 
steel. 

The testing has shown that the contact surface between steel and carbon fibre 
takes a higher and higher load up to a certain bond length. If the bond length 
is increased further, that doesn’t accord to a furthermore increasing load. 
During one of the tests with sandblasted steel surface a very long bond 
length was chosen to see if it was possible to get an even higher failure load. 
However, this was not possible. We noticed the same behaviour for all three 
steel surfaces, though the forces and bond lengths were different in between 
the three. Only one failure mode was recognised for the nine tests, and that 
was shear failure in the contact surface. For the sandblasted steel surface 
tests the failure took place between carbon fibre and epoxy, and for the 
painted and galvanized steel it took place between the preparated steel 
surface and epoxy. 

The bond length that is of our interest is the shortest that gives the maximum 
force in the contact surface between steel and carbon fibre. This, so called 
effective bond length, is established for each one of the three steel pipes. For 
the sandblasted surface the effective bond length became 60-75 millimetres 
while the painted surface showed an effective bond length around 70-80 
millimetres. The two tests with galvanic surface didn’t show any reliable 
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results because some colour on the surface of one of the specimens. The 
galvanic specimen showed an effective bond length of 90 millimetres, and 
the painted 60 millimetres. 
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Symboler 
Romerska bokstäver 

Astålrör Tvärsnittsarea stålrör [m2]

bCFRP Bredd av kolfiberkomposit [m]

C1 Konstant [Pa]

C2 Konstant [Pa]

dinner Innerdiameter på stålrör [m]

dytter Ytterdiameter på stålrör [m]

E E-modul [Pa]

ECFRP Elasticitetsmodulen för kolfiberkomposit [Pa]

Esteel Elasticitetsmodulen för stål [Pa]

FCFRP Kraft verkande på kolfiberkomposit [N]

Fsteel Kraft verkande på stål [N]

fu Brottspänning [Pa]

G Skjuvmodul [Pa]

h Ståltjocklek [m]

I Tröghetsmoment [m4]

l Längd av fog [m]

leff Effektiv förankringslängd [m]

ll Kortast förankringslängd [m]

ln Längsta förankringslängd [m]

M Moment [Nm]

P Kraft i kolfiber [N]

r Radie [m]

r Konstant -

s Epoxilimstjocklek [m]

t Kolfiberkomposittjocklek [m]

u Lokal förskjutning [m]
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v Lokal förskjutning [m]

vc Volym komposit [m3]

Vf Volymandel fiber -

vf Volym fiber [m3]

 

Grekiska bokstäver 

γ Skjuvvinkel [rad]

ω Konstant [m-1]

 τ Skjuvspänning [Pa]

εCFRP Töjning i kolfiberkomposit [m/m]

εsteel Töjningen i stål [m/m]

εu Brottöjning [m/m]

τu,lim Brottskjuvspänning lim [Pa]
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1 Inledning 
I dagens samhälle finns det många exempel på byggnader som behöver 
förstärkas, vilket exempelvis kan bero på utmattning, miljöpåverkan, krav på 
större bärförmåga eller felaktig dimensionering i projekteringsskedet.  

Metoder för att förstärka en konstruktion kan vara att förstärka befintligt 
system, alternativt att ändra byggnadens statiska system. Det statiska 
systemet ändras genom att t.ex. minska avståndet mellan stöd för en balk. 
Förstärkning av ett befintligt system kan göras på två sätt, antingen genom 
att byta ut ett underdimensionerat byggelement eller att förstärka det 
befintliga byggelementet. Ur flera aspekter, ekonomiskt och praktiskt, är det 
ofördelaktigt att byta ut ett byggelement istället för att förstärka det på plats. 

Tidigare har betongkonstruktioner förstärkts på plats med hjälp av att 
applicera stålplattor. Ytterligare användningsområden för kolfiberkomposit 
kan vara att förstärka stål i olika byggnadsmekaniska scenarier, t.ex. för att 
förhindra lokal skjuvbuckling på balkliv. 

1.1 Bakgrund 

Cirkulära diagonaler i fackverkstorn har visat sig vara för klena för en allt 
ökande last i fackverkstornens överdel, och riskerar därför att knäckas av 
tryckkraften.  

Vid Luleå tekniska universitet, LTU, pågår en undersökning berörande 
förstärkning av stålrör i knäckning med hjälp av kolfiberkomposit. En del i 
denna undersökning är att fastställa effektiv förankringslängd mellan 
kolfiberkomposit och stål.  

1.2 Syfte 

Vid LTU bedrivs omfattande forskning inom förstärkning av befintliga 
konstruktioner, då främst på betong men även på stål och trä.  

Syftet med detta examensarbete är att bestämma effektiv förankringslängd 
mellan kolfiberkomposit och tre olika stålytor. 

I ett större sammanhang kommer resultatet att användas för att förstärka 
stålrör mot knäckning i exempelvis fackverksmaster. 
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1.3 Metod 

Studien baseras på såväl teoretiska som praktiska moment. Det teoretiska 
momentet består av en litteraturstudie grundad på artiklar och litteratur inom 
ämnesområdet. Det praktiska momentet bygger på experimentella försök vid 
LTU, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion.  

Den experimentella delen av detta examensarbete består av belastning av nio 
stycken provkroppar med utanpålimmade kolfiberremsor. Information från 
var och ett av dessa försök har samlats in, behandlats och presenteras bl.a. i 
form av skjuvspänningskurvor, brottlaster och last/förskjutningsgrafer.  

Tester har gjorts på två av de vanligaste ytbehandlingarna hos stålrör, dvs. 
målade och galvaniserade. Vidare har försök gjorts på blästrade stålrör i 
syfte att uppnå fullständig vidhäftning av limmet. Det är fördelaktigt med 
blästrade stålrör då meningen är att analysera testresultat och jämföra med 
teori, eftersom hela ytan får samma egenskaper. Vid fallet med målade eller 
galvaniserade ytor kan ytbeskaffenheten variera, vilket gör det svårt att 
jämföra med teori. Ur den praktiska synvinkeln, där det eftersträvas att 
förstärka stålrör som dom ser ut på plats, måste även försök med målade och 
galvaniserade stålrör testas och analyseras. 

1.4 Avgränsningar 

Litteraturstudien är begränsad till att beröra olika fiberkompositer och 
limsorter, med beskrivning om hur de ska arbeta. 

Försöksuppställningen för de experimentella försöken är begränsad till att 
bestå av samma  

• limsort (epoxi, lim: BPE 465, härdare BPE 464) 

• kolfiberremsor (med undantag för dess längd, pga. varierande 
förankringslängd) 

• limtjocklek i kontaktytan mellan materialensamma (2 mm) 

• deformationshastighet (0,005 mm/s) 
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1.5 Rapportens innehåll 

Kapitel 2 inriktas mot fiberkompositer och lim. En introduktion i vad det 
finns för olika fiberkompositer och vilka egenskaper de har presenteras. 
Vidare berörs olika limsorter, ytpreparering för att få god vidhäftning samt 
en beskrivning av de mekanismer som gör att lim fäster mot en yta. 

Kapitel 3 behandlar området ”förankring” i allmänhet. Tidigare försök 
påbörjar kapitlet med brottmoder, brottmekanikteori och definition av 
effektiv förankringslängd som fortsättning. I avsnittet Brottmekanikteori 
presenteras två härledningar, dels för analytisk härledning av knäcklast dels 
för elasticitetsanalys i skjuvning.  

I kapitel 4 återfinns försöksuppställning och information om provserierna.  

I kapitel 5 är resultaten från försöken redovisade. 

I Kapitel 6 redovisas utvärdering av resultaten från försöken, dvs. 
skjuvspänningsfördelningar, och effektiv förankringslängd för de olika 
proverna. 

Slutsatser i kapitel 7 med kommentarer. 

Kapitel 8 innehåller referenser till litteratur, rapporter och elektronisk 
information som nyttjats till detta examensarbete. 

I Appendix I återfinns försöksdokumentation.  

I Appendix II finns grafer över töjningar för alla försök och givare. 

I Appendix III finns fotografier över testriggen och dess olika delar. 
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2 Litteraturstudie 
2.1 Fiberkompositer 

En komposit är ett material bestående av två eller fler separata delar, med en 
väldefinierad gräns mellan dessa. En kolfiberkomposit består av matris som 
är förstärkt med relativt smala och långa fibrer. Idag används 
fiberkompositer i exempelvis sportutrustning, flyg- och rymdindustrin. En 
fiberkomposits egenskaper är starkt beroende av hur förstärkningsfibrerna är 
fördelade, orienterade, hur deras fysiska utformning ser ut samt dess 
mekaniska egenskaper. Fiberkompositens egenskaper är i huvudsak 
beroende av valet av fibrer. Inom byggindustrin dominerar tre sorters fibrer. 
Dessa är kolfiber, glasfiber och aramidfiber, vilka också namnger 
motsvarande komposit (CFRP för Carbon Fibre Reinforced Polymer, dvs. 
kolfiberförstärkt polymer). Diametern på en fiber varierar mellan några 
mikrometer till 300 mikrometer. Fiberlängden kan varieras mellan ett tiotal 
mikrometer till en kontinuerlig fiber (Carolin 2003).  

2.1.1 Fiberegenskaper 
De tre olika fibersorterna har olika egenskaper, inklusive pris, vilket gör en 
fiber mer lämplig än en annan för en viss användning. Gällande för alla tre 
fibersorterna är att de har låg egenvikt, hög draghållfasthet, är formbara och 
är motståndskraftiga mot korrosion och utmattning. Alla fibrer har i regel 
högre brottspänning än vanligt stål och beter sig linjärelastiskt ända fram till 
brott. Största skillnaden mellan olika fibersorter är styvhet och dragtöjning.  

För förstärkningar av stål är kolfiberlaminat den bäst lämpade, se tabell 2.1, 
och därför kommer den att fokuseras på vid fortsatt arbete. En kortare 
introduktion av glasfiber och aramidfiber presenteras. 
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Tabell 2.1 Olika materials beteende vid påverkan av några olika miljöfaktorer. + indikerar på ett 
bra beteende, = indikerar på ett medelgott, - indikerar på ett dåligt beteende. Kolfiber uppvisar de 
bästa egenskaperna (Täljsten 2000). 

Kriteria Stål Laminat av 
aramidfiber 

Laminat av 
kolfiber 

Laminat av 
glasfiber 

Relaxation och krypning + - + = 

Fuktresistens = = + - 

Alkaliresistens + = + - 

Termisk stabilitet = = + - 

Resistens mot klorider - = + = 

Utmattningsbeteende = = + - 

Långtidslast + - + = 

 

Kolfiber 

Kolfiber har en hög elasticitetsmodul, 200-800 GPa. Töjning vid brott är 0.3-
2,5 %. Kolfiber absorberar inte vatten och är resistenta mot många kemiska 
lösningar. Fibern är mycket motståndskraftig mot utmattning och kryper inte 
under last (Carolin 2003).  

Aramid 

Aramid är förkortning på aromatisk polyamid. Aramidfibern är mer känd 
under namnet Kevlar, vilket är det namn som företaget DuPont använder på 
sin aramidfiber. De olika produkterna som består av Aramidfibrer har 
elasticitetsmodul mellan 62 och 186 GPa, och en draghållfasthet på mellan 
3617 till 3792 MPa. Brottöjningen ligger för aramidfibern mellan 1.5-5 % 
beroende på kvalitet (Carolin 2003). Aramid kan hålla mycket energi innan 
den går till brott, och det är anledningen varför aramid används i hjälmar och 
skottsäkra västar. Vidare är aramid känslig för hög temperatur, fukt och 
ultraviolett ljus. Detta gör att aramid inte används till så stor grad inom 
byggindustrin (Cadei & Holloway, 2002).  

Glasfiber 

Glasfiber är betydligt billigare än kolfiber och aramidfiber. Det är varför 
glasfiber har blivit populärt inom många användningsområden, däribland 
båtindustrin. Elasticitetsmodulen ligger mellan 70-85 GPa med en 
brottöjning på 2-5 %. Glasfiber är känsligt mot fukt, men med rätt typ av 
matris är fibrerna skyddade (Carolin 2003). 
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Glasfiber är baserat på silika (kiseldioxid, SiO2). Med tillsatser av oxider 
baserade på exempelvis kalcium, bor, järn, natrium eller aluminium kan 
egenskaper ges åt glasfibern så att den passar till aktuell tillämpning. De 
mest använda glasfibertyper i kompositer är (Clarin 2002): 

• E Elektro 

• S Höghållfast 

• AR Alkaliresistent 

• C Korrosion 

Vid val av materialsystem i fråga om matris och armeringsmaterial är det en 
rad faktorer som avgör. Några av dessa faktorer att beakta är; 
materialkostnad, krav på mekanisk hållfasthet, styvhet och styrka, 
skadetålighet, resistens mot miljöpåverkan, långtidsegenskaper som 
relaxation och krypning samt applikationsmetod. Tabell 2.1 ger en 
översiktlig beskrivning hur olika fibermaterial beter sig i jämförelse med stål 
(Täljsten 2000). 
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2.1.2  Fiberorientering 
Med fiberorientering menas hur fiberförstärkningen är distribuerad i 
kompositen. Genom variation av fiberorienteringen kan de mekaniska 
egenskaperna optimeras till att passa den aktuella användningen.  

Det finns möjlighet att lägga fibrerna i linjära, två- eller tredimensionella 
mönster med kontinuerliga eller diskontinuerliga fibrer. Vidare kan antingen 
fibrerna läggas slumpvis, i en eller flera riktningar eller i ett vävt mönster.  

 
Figur 2.1. Olika typer av fiberorienteringar. a) 1-D, linjärt med kontinuerliga fibrer, b) 2-D, 
diskontinuerliga fibrer, slumpmässigt orienterade, c) 2-D, kontinuerliga fibrer, systematiskt 
orienterade, d) 3-D, diskontinuerliga fibrer, slumpvis orienterade. (Bentur & Mindess 1990). 

2.1.3 Fiberhalt 
Mängden fibrer i en fiberkomposit påverkar kompositens styvhet, styrka och 
många andra egenskaper. Mängden beskrivs som volymandel fibrer i 
kompositen 

 
c

f
f v

v
V =  

där vf volymen fibrer och vc är volymen komposit. 
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En ökad fiberhalt förbättrar kompositens hållfasthet och styvhet. Vad som 
begränsar graden av fiberinnehåll är produktionstekniska problem, t.ex. 
utfyllnad av matris mellan fibrerna. En ökad andel fibrer gör det alltså svårt 
att distribuera matris runt alla fibrer och erhålla ett perfekt material utan 
porer.  

En minsta fibermängd i kompositen kan definieras. Denna minsta andel 
fibrer sätts som den volym då kompositen inte går till brott då alla fibrer 
uppnått sin brottspänning. I detta fall skulle matrisens tvärsnittsarea vara 
tillräcklig för att bära hela lasten. De flesta fiberkompositer har normalt ett 
fiberinnehåll mellan 45-60 % (Clarin 2002). 

2.1.4 Matris 
Matrisens uppgift är att skydda fibrerna och föra över krafter mellan dessa. 
De vanligaste matrisämnena inom byggbranschen är epoxi och vinylester. 
Epoxi är oftare använt än vinylester, trots att det är dyrare. Epoxi har en 
härdningstid på 30 minuter vid 20ºC, men härdningstiden kan förändras med 
hjälp av olika tillsatser. Härdningen går snabbare med ökad temperatur. 
Epoxi har hög styrka, bindningsegenskaper, krypegenskaper och hög kemisk 
motståndskraft (Carolin 2003). 
Tabell 2.2 Egenskaper för matrismaterial (Carolin 2003). 

Material Densitet 
[kg/m3] 

Draghållfasthet 
[MPa] 

E-modul 
[GPa] 

Brottöjning 
[%] 

Polyester 1000-1450 20-100 2.1-4.1 1.0-6.5 
Epoxy 1100-1300 55-130 2.5-4.1 1.5-9.0 

2.1.5 Beständighet 
Polymerförstärkta fibrer är mycket beständiga i de flesta aspekter. En av de 
största fördelarna är att de inte rostar. Ett beständighetsproblem som kan 
nämnas har med matrisen att göra. Epoxy är en bra polymer med få 
svagheter vad gäller beständighet. Den absorberar bl.a. inte vatten nämnvärt 
jämfört med andra polymerer, däremot tar den skada av ultraviolett ljus om 
inga speciella tillsatser adderats, eller om epoxin inte är målad. Om någon av 
dessa åtgärder vidtagits har epoxin erforderligt bra motståndskraft mot UV-
ljus. Matrisen är känslig för hög temperatur och finns det risk för brand ska 
kompositen skyddas med brandskydd. 

Om en kolfiber kommer i kontakt med stål kan det finnas risk för att 
galvanisk rost uppstår. Så länge matris finns mellan kolfiber och stål kan 
detta inte bli ett problem. Ett sätt att undvika att stål och kolfiber kommer i 
kontakt är att limma ett tunt isolerande lager av glasfiber på stålytan innan 
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kolfiber limmas på. En annan potentiell risk med kolfiber är att dess 
elektriska konduktivitet möjliggör att blixten kan förstöra konstruktionen, 
men detta bör inte ses som en reell risk eftersom ett förstärkningssystem 
sällan eller aldrig är jordat (Carolin 2003).  

2.2 Lim 

En kritisk länk för en fog mellan fiberkompositer och stålstrukturer är 
givetvis vidhäftningen mellan metallen och kompositmaterialet. Det mest 
gynnsamma fallet i fråga om vidhäftning är om stålytan är blästrad och helt 
ren, läs vidare i kapitel 2.2.2. Om stålytan är målad eller galvaniserad är det 
möjligt att brottet sker mellan stålmaterialet och ytbehandlingen eller mellan 
limmet och ytbehandlingen.  

Lim är en produkt som vanligtvis är flytande med god förmåga att väta mot 
de material som avser att bindas samman. Normalt är det organiska eller 
metallorganiska föreningar som kommer i fråga. Exempel på 
metallorganiska föreningar är silikoner, titan och tennföreningar. Limmet 
appliceras på de material som ska fogas samman, varvid en reaktion med 
substratets yta för hög kemisk vidhäftning sker. Det är ett absolut krav att 
limmet skall kunna väta ytorna och skapa kontakt med materialet på 
molekylnivå. Limmet måste komma i kontakt inom 3-4 Ångströms avstånd 
för att Van der Waals krafter skall kunna verka mellan materialen. För att 
dessa skall komma till stånd krävs att materialen som skall limmas är rena 
eller att limmet med diffusion skall kunna föra bort material såsom olja eller 
fett som kan blockera de bindningsställen som eftersträvas (Hollaway & 
Leeming 1999). 

Det finns i princip finns fyra olika former av kemiska bindningar som är 
aktuella: 

1. Mekaniska krafter 

Dessa krafter verkar helt mekaniskt och uppkommer när limmet tränger ned 
eller in i håligheter (makro eller mikroskopiska) och fyller ut dessa. Dvs. 
material hakar i varandra och en mekanisk vidhäftning eller hållfasthet 
uppstår. 

2. Van der Waals krafter 

Dessa krafter uppstår mellan praktiskt taget alla material om bara dessa 
kommer tillräckligt nära (inom 3-4 Ångström). Dessa krafter är elektriska till 
sin natur och uppstår i de elektriska växelverkningar som existerar inom alla 
molekyler. Dessa krafter är relativt sett svaga och den vidhäftning som har 
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sin bakgrund i dessa krafter har mycket dålig förmåga att motstå inverkan 
från vatten eller andra material.  

3. Polära krafter 

Dessa krafter är typiska för material som förutom kol (C) eller kisel (Si) 
också innehåller syre (O). I dessa molekylformationer uppstår permanenta 
elektriska obalanser genom att syreatomen har en kraftig förmåga att 
attrahera elektroner från övriga delar av molekylen. På så sätt uppstår en 
pluspol, anod, och en minuspol, katod, precis som i en magnet. Vid 
applikation av ett lim som på samma sätt är polärt till sin natur så uppstår 
mycket stark vidhäftning med god beständighet mot omgivningen. 

4. Kovalenta krafter - Kemisk bindning 

Detta är den starkaste vidhäftningen som kan uppstå mellan material. Den 
bygger på att materialen, limmet och det material som skall limmas, kemiskt 
reagerar med varandra och skapar kovalenta bindningar. Detta utnyttjas så 
mycket som möjligt i limning, eftersom dessa konfigurationer mellan limmet 
och grundmaterialet är ytterst beständiga mot kemisk och mekanisk 
inverkan. Med dessa kovalenta bindningar erhålla praktiskt taget fullständig 
vattenbeständighet i limningen (Bostik Findley).  

 

Det finns i dag ett brett utbud av limmer för att uppnå samverkan mellan två 
ytor. Bland dessa kan nämnas polyuretanlim (polyester), acrylatlim, 
cyanoacrylatlim och epoxilim. Där den sistnämnda är dominerande för 
polymera kompositers fastsättning mot metall. Det finns ett stort antal olika 
typer av epoxilimmer att välja mellan. Vid val av lim måste bl.a. temperatur 
och luftfuktighet beaktas samt ytegenskaperna hos de ingående materialen i 
limfogen (Cadei, Holloway, 2002). Både temperaturintervallet under själva 
limningen och det som den färdiga fogen ska arbeta inom är viktigt att känna 
till för att de termiska förutsättningarna inte ska spela mot limmet.  

De krav som ställs på limmet för att ett fullgott resultat av 
sammanbindningen mellan förstärkningen och strukturen skall uppnås 
sammanfattas till att (Hollaway & Leeming 1999): 

• God vätningsegenskap av de ingående materialen krävs 

• Tillräcklig härdningstid för en lyckad applicering 

• Minimal krympning under härdningen, vilket minimerar oönskade 
inbyggda spänningar i limfogen 

• Minimal krypning och bibehållen styrka under belastning 
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• För att underlätta applicering mot ytor där tyngdkraften inverkar 
negativt skall limmet gärna vara tixotroptI. 

Vid praktiskt tillverkande av en limfog rekommenderas att en kravanalys 
genomförs så att rätt lim används. Enligt NM Epoxihandboken, upplaga 2 
(Augustsson, 2000) bör följande frågeställningar beaktas:  

• Vilken kraft kommer att påverka fogen? 

• Inom vilket temperaturområde skall fogen fungera? 

• Är materialet som ska sammanfogas absorberande? 

• Skall materialen ytbehandlas före limning? 

• Väter limmet tillräckligt mot materialet? 

• Är fogen sådan att den måste utfyllas? 

• Vilka härdningförhållanden råder? 

• Skall limmet blandas manuellt eller med maskin? 

2.2.1 Limsorter 
Kraven på limmer är högt ställda när det gäller vidhäftande förmåga, 
temperaturbeständighet och användarvänlighet. Det finns en klassificering i 
EC 5 av limmer – EN 301. Utförlig forskning har bedrivits i syfte att 
kartlägga olika limmers egenskaper och lämplighet för användning i system 
som bygger på externt pålimmad förstärkning. Mycket av forskningen har 
riktats mot förstärkning med stålplattor, vilket kan ses som grunden till 
dagens kolfiberkompositer (Clarin, 2002). De anvisningar och 
undersökningar som framlagts i och med denna forskning torde dock vara 
direkt kompatibla i tillämpningar där FRP–förstärkning nyttjas istället för 
stål (Hollaway & Leeming, 1999). Nedan redovisas en förenklad 
sammanställning över de vanligaste förekommande limteknikerna. 

2.2.1.1 Cyanoakrylatlim 
Denna limtyp är i regel ett snabbhärdande enkomponentslim. Fukt verkar 
som katalysator och genom polymerisation erhålls snabbt starka och färglösa 
limfogar. Denna typ av lim används till plastvaror, bilar, biltillbehör, 
tvättmaskiner, elektriskapparater, optiska instrument, precisionsinstrument, 

                                                 
I Av grekiska thixis, beröring, och tropos, förändring. Tixotropa vätskesytem innehåller flata eller avlånga 
partiklar. Deras viskositet är beroende av systemetsrörelsetillstånd. I vila är partiklarna oordnade på grund 
av värmerörelsen. Sätts systemet i rörelse orienteras partiklarna i strömningsriktningen. Viskositeten 
sjunker då, för att åter stiga då rörelsen upphör. (Bonniers Lexikon 19.1997) 
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urmakeri och juvelindustri. Ytor som går att limma med detta lim är glas, 
natur- och syntetgummi, trä, metaller samt alla typer av plastmaterial (utom 
polyetylen och teflon). 

2.2.1.2 Epoxilim 
Detta är en metod som bygger på att två komponenter blandas - bas och 
härdare. Dessa båda komponenter reagerar kemiskt med varandra och bildar 
en mycket stark kemisk förening med god vidhäftning till metaller. Limmet 
reagerar på cirka 5 till 15 minuter, beroende på temperatur. Fördelen med 
detta lim är att inget lösningsmedel förångas, och därför idealiskt till limning 
av metall.  

2.2.2 Ytpreparering 
För att limmet ska ha möjlighet att skapa starka kemiska bindningar måste 
dess ytspänning vara lägre än underlagets. Det är på detta sätt som limmet 
förmår att väta underlaget, vilket försvåras om ytan är förorenad med 
exempelvis olja eller fett som sänker ytspänning. Eftersom epoxilim har en 
högre ytspänning, cirka 35-45 mN/m, än teflon, 18 mN/m, går det inte att 
limma teflon med epoxi. Trä har en ytspänning som överstiger 200 mN/m 
vilket gör att det med fördel kan limmas med epoxi (Andersson & Spett 
2002). 

2.2.2.1 Metallyta 
Lim är beroende av formationen av de kemiska bindningar, oftast kovalenta 
eller joniska bindningar, som verkar mellan limmet och fästytan efter att 
limmet härdat. Dessa kemiska bindningar är lastöverföringsmekanismen i en 
limfog. För att de kemiska bindningarna ska ge en effektiv kraftöverföring 
måste metallytan vara ren och kemiskt aktiv. En kemiskt aktiv metallyta 
skapas genom att frilägga nytt metallmaterial genom antingen blästring, 
slipning eller kemisk etsning.  

Blästring 

Förbehandling av stålytor genom blästring betecknas med bokstäverna "Sa", 
och kan göras i klasserna Sa 1 till Sa 3 (Tunby Blästring och Målning). 

Sa 1. Lätt blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av 
olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg 
och andra föroreningar 
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Sa 2. Noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av 
olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg 
och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt 
fast. 

Sa 2½. Mycket noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av 
olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag 
missfärgning i form av prickar eller ränder. 

Sa 3. Blästring till ren metall 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av 
olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg (Tunby blästring och 
målning i Västerås AB). 

De blästrade stålrören i försöken utförda i denna rapport är blästrade till Sa  
2 ½.  

2.2.2.2 Komposityta 
Kompositytan är normalt försedd med ett skyddslager på ena eller båda 
sidorna vilket avlägsnas precis före limning. Om inte kompositytan är 
försedd med ett skyddshölje bör limningen föregås med slipning av ytan, 
borstning samt rengörning med aceton (Cadei, Holloway, 2002). 

2.2.3 Påverkan på omgivningen 
Alla material kan vara farliga för människor om det används på fel sätt eller 
till fel applikation. Epoxy består av två delar, ett lim och en härdare. Den 
härdade produkten innebär ingen fara för omgivningen eller hälsorisker. 
Däremot om limmet och härdaren, för sig, behandlas på ett felaktigt sätt kan 
irritation och allergi uppstå. Epoxy ska handskas korrekt med rätt 
skyddsutrustning i respekt till omgivningen och sin egen hälsa. T.ex. arbete 
ovanför huvudet ska bedrivas med ansiktsskydd, handskar och heltäckande 
överdrag. Om seriösa försäljares föreskrifter efterhålls är det inga problem 
att arbeta med epoxy och dess komponenter (Carolin 2003). 
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3 Förankring 
3.1 Tidigare försök 

 
Försök har utförts både på kroppar bestående av stål och betong såväl som 
komposit och betong för att bättre förstå spänningsfördelning i kontaktytan 
mellan materialen. Försöken har använts för att kvantifiera 
förankringlängden samt uppskatta hur stor inverkan betonghållfastheten och 
limtjockleken har på fogens hållfasthet. Det visade sig att över en viss längd 
på förankringen ökade inte fogens hållfasthet. Denna längd beskrevs som en 
funktion av egenskaperna och geometrin hos de ingående materialen, såväl 
som ytegenskaperna hos dessa (Bizindavyi & Neale, 1999).  

Foghållfastheten i kontaktytan mellan betongen och fiberkompositen har 
rapporterats från 1,5 till 15 MPa av olika författare. Störst påverkan på 
hållfastheten för en fog har ytprepareringen och betongens hållfasthet 
(Bizindavyi & Neale, 1999).  

Vid förstärkning av byggelement i stål eller betong med fiberkomposit kan 
det uppstå problem med tidigt utvecklat brott pga. att fiberkompositen 
släpper eller skalas av. Detta fenomen har studerats tidigare, både 
experimentellt och analytiskt. De experimentella försöken har bestått av 
modifierade balktester, drag-, tryck- samt böjprov. Tidiga böjtester och 
modifierade balktester, med betong förstärkt av fiberkomposit, visade att 
materialen separerade pga. höga lokala skjuvspänningar i ändarna på 
förstärkningsplattan. De storheter som kom att vara avgörande på hur stora 
dessa spänningar blev var; draghållfastheten för betongen, böjstyvheten för 
den förstärkta balksektionen, betongens ytbeskaffenhet, hållfastheten och 
tjockleken hos limmet samt till en mindre grad av förhållandet mellan bredd 
och höjd hos kolfiberplattan.  

3.2 Brottmoder 

Inför försöken identifierades möjliga brottmoder i syfte att undvika vissa av 
dessa. De identifierade brottmoderna är: 

• plasticering i stål 

• dragbrott i kolfiberkomposit 

• skjuvbrott i kontaktytan mellan kolfiber och stål 
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Det skjuvbrott som är av intresse är i huvudsak det som beskrivs som mod 2 
i bilden nedan. 

 
Figur 3.1. Moderna för vilket en spricka kan propagera (Täljsten 1994). 

3.3 Brottmekanikteori 

En teori om hur skjuvspänningen varierar längsmed förankringslängden 
mellan två material i ren skjuvning tas upp i detta stycke, och är grundad på 
elasticitetsteori. Vidare härleds ett uttryck för knäcklast för ett stag som är 
styvare i mittspann än i ändarna. 

3.3.1 Elasticitetsanalys i skjuvning 
Vi studerar skjuv- och normalspänningar i vidhäftningslagret enligt 
elasticitetsteorin för en fog mellan stål och kolfiber, som är belastad i rent 
drag (Täljsten, 2000). Ett infinitesimalt element med längd dx betraktas. 
Bredden på fogen är b = bCFRP = bstål. En finitelementstudie ger tillsammans 
med geometri-, jämvikt- och materialsamband en ekvation för skjuvkraften 
längs en definierad förankringslängd. Vi gör antagandena: 

• Materialen är homogena, isotropiska och linjärelastiska. 

• Limmet är endast belastat i skjuvning. 

• Tjockleken av de ingående materialen i fogen och limmet är 
konstant längs förankringslängden.  

Mod 1            Mod 2                               Mod 3 
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• Bredden på kolfiberplattan är konstant längs förankringslängden. 

 

 
Figur 3.2. Vidhäftningen av CFRP mot stål utsatt för skjuvning med 
definierade storheter. 

Härledningen bygger på att Hooke’s lag gäller och att beräkningen 
genomförs per breddenhet av fogen.  

Hooke’s lag   

 ( ) ( )xGx γτ =  ekv. 3.1 

Beräkning i härledningen görs för en breddenhet baserat på geometrierna i 
Figur 3.2. och gäller för småvinklar. 

Limmet belastas i skjuvning, vilket ger en vinkel γ. Den kan skrivas: 

 ( ) ( ) ( )
s

xvxux −
=γ  ekv. 3.2 

Med ekv. 3.2 insatt i ekv. 3.1 erhålls: 

 ( ) ( ) ( )( )xvxu
s
Gx −=τ  ekv. 3.3 

Skjuvspänningens förändring över längden dx kan beskrivas som: 

 ( ) ( ) ( )






 −=

dx
xdv

dx
xdu

s
G

dx
xdτ  ekv. 3.4 

dessutom gäller följande två ekvationer 
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Med ekv. 3.5 och ekv. 3.6 kan ekv. 3.4 skrivas om till: 

 
( ) ( ) ( )









⋅

+⋅=
hE
xF

E
xF

s
G

dx
xd

steel

steel

CFRP

CFRPτ
 ekv. 3.7 

Kraftjämvikt för de yttre krafterna som påverkar det infinitesimala elementet 
ger Fsteel = FCFRP, och ekv. 3.7 kan skrivas: 

 
( ) ( )xF

hEtEs
G

dx
xd

CFRP
steelCFRP

⋅







⋅

+
⋅

⋅=
11τ

 ekv. 3.8 

Derivata av ekv. 3.8 med avseende på x ger: 

 
( ) ( )

dx
xdF

hEtEs
G

dx
xd CFRP

steelCFRP

⋅







⋅

+
⋅

⋅=
11

2

2τ
 ekv. 3.9 

Figur 3.3 ger ekv. 3.10. 

 

 
Figur 3.3. Ett litet element, dx, av den studerade fogen mellan kolfiberkomposit 
och stål. 
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( ) ( )
dx

xdFx CFRP=τ  ekv. 3.10 

ω2 ansätts till  

 







⋅

+
⋅

⋅=
hEtEs

G

steelCFRP

112ω  ekv. 3.11 

då kan ekv. 3.9 skrivas som en differentialekvation av andra ordningen 

 
( ) ( ) 02
2

2

=⋅− x
dx

xd τωτ
 ekv. 3.12 

eller  

 02 =⋅−′′ τωτ  ekv. 3.13 

Den karakteristiska lösningen till ekv. 3.13 är: 

 
ω
ω

±=
=−

r
r 022

 

och  

 ( ) xx eCeCx ωωτ −⋅+⋅= 21  ekv. 3.14 

 
( ) xx eCeC

dx
xd ωω ωωτ −⋅⋅−⋅⋅= 21  ekv. 3.15 

Randvillkor 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 0 när x  0

2 0 när x  
CFRP steel

CFRP steel

F x F x

F x F x l

= = =

= = =
 

 

Första randvillkoret och ekv. 3.8 ger: 

 
( )

21 CCeller00
==

dx
dτ
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Andra randvillkoret och ekv. 3.8 ger: 

 
( ) ( )lFeCeC

dx
ld

CFRP
ll ⋅=⋅⋅−⋅⋅= ⋅−⋅ 2

21 ωωωτ ωω  

men  

 ( )lee ll ⋅⋅=− ⋅−⋅ ωωω sinh2  

vilket resulterar i: 

 
( )

( )l
lF

CC CFRP

⋅⋅
⋅

==
ω

ω
sinh221  ekv. 3.16 

ekv. 3.16 i ekv. 3.14 ger oss följande uttryck för skjuvkraften i 
vidhäftningslagret: 

 ( ) ( )
( ) ( )xxCFRP ee

l
lF

x ωω

ω
ω

τ −⋅ +⋅
⋅⋅

⋅
=

sinh2
 ekv. 3.17 

med   

 ( )xee xx ⋅⋅=+ ⋅−⋅ ωωω cosh2  ekv. 3.18 

kan vi skriva  

 ( ) ( ) ( )
( )l

xlFx CFRP ⋅
⋅

⋅⋅=
ω
ωωτ

sinh
cosh

 ekv. 3.19 

där  

 







⋅

+
⋅

⋅=
hEtEs

G

steelCFRP

11ω  ekv. 3.20 

Parametrar för fog mellan stål och kolfiber ger följande ω: 
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I Täljsten (1994) används ett ω-värde på 25 m-1 när fogen består av stål mot 
betong. 

För att studera skjuvspänningen över bredden, b = bCFRP, kan en omskrivning 
av ekv. 3.19 göras som: 

 ( ) ( ) ( )
( )l

x
b

lF
x

CFRP

CFRP

⋅
⋅

⋅⋅=
ω
ωωτ

sinh
cosh   ekv. 3.21 

Om x-riktningen definieras från motsatt håll: 

 ( ) ( ) ( )( )
( )l

xl
b

lFx
CFRP

CFRP

⋅
−⋅

⋅⋅=
ω

ωωτ
sinh

cosh
 ekv. 3.22 

ekv. 3.21, alternativt ekv. 3.22, härleddes första gången av Volkersen (1938), 
därefter av Solomon (1975) och Kaiser (1989). Den beskriver variationen av 
skjuvkraft per breddenhet i en limmad fog mellan två material i ren 
skjuvning. 
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Figur 3.4. Fördelning av skjuvspänning längs förankringslängden mellan stål 
och betong enligt ekv. 3.21, för olika krafter som belastar kroppen. 
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Figur 3.5. Fördelning av skjuvspänning längs förankringslängden mellan 
kolfiber och stål enligt ekv. 3.21, för olika krafter som belastar kroppen. 
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Utifrån  

Figur 3.4 och  

Figur 3.5 kan slutsatsen dras att högre och mer koncentrerade spänningar vid 
belastad kant uppstår när styvare material används i fogen. I fogen mellan 
betong och stål har i princip hela skjuvkraften upptagits 150 mm in på 
betongen, medan samma sträcka för fogen mellan stål och kolfiber är cirka 
40 mm från belastad kant. Belastad kant är definierad längst till höger (x = 
300 mm) på liggande axeln i Figur 3.4 och Figur 3.5 ovan.  

3.3.2 Analytisk härledning av knäcklast 
Härledningen tagen ur Carolin, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.6. Tvärsnitt av ett oförstärkt (vänster) och en förstärkt (höger) element. 

För det oförstärkta tvärsnittet till vänster i bilden ovan kan tröghetsmomentet 
skrivas 

( )
64

44 dDI −
=

π  ekv. 3.23 

För det förstärkta elementet kommer styvheten att variera över tvärsnittet, 
vilket gör att det är enklare att bestämma produkten EI. Parametern EIstr 
introduceras och gäller för det förstärkta elementet.  

tf 
ds 

Ds 
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( )
( )( ) ( )

6464
2 4444
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frpstr
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EEI
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+

−+
=

ππ
 ekv. 3.24 

Genom att definiera styvheten för kolfiber som en funktion av styvheten för 
stål 

sfrp EE α=   ekv. 3.25 

kan ekv. 3.24 skrivas 

( ) ( ) ( )[ ]444 12
64 ssfrps

s
str dDtD

E
EI −−++= αα

π  ekv. 3.26 

Från ekv. 3.26 kan ett fiktivt tröghetsmoment, *
strI , identifieras för det 

förstärkta tvärsnittet, som motsvarar ett tvärsnitt med ståls E-modul som 

( ) ( )[ ]444* 12
64 ssfrpsstr dDtDI −−++= ααπ  ekv. 3.27 

En styvhetsförbättringskonstant, c, definieras som styvheten av det förstärkta 
tvärsnittet i relation till styvheten av det oförstärkta tvärsnittet 

( ) ( ) ( )
44

444* 12

ss

ssfrps

s

str

ss

str

dD

dDtD
I
I

IE
EI

c
−

−−++
===

αα
 ekv. 3.28 

 

Analytisk analys 

Kritisk last för ett stag med konstant styvhet längs hela dess längd kan enkelt 
analytiskt tas fram med hjälp av ett av Euler´s knäckfall. Ett stag med 
antingen ingen förstärkning eller längs efter hela längden har konstant 
styvhet. Kritisk last, Pcr, för ett konstantstyvt stag med ledade ändar beräknas 
ur Euler´s knäckfall nummer två, och lyder: 

2

2

L
EIPcr

π
=   ekv. 3.29 

Genom att studera momentkurvan för en knäckt stång inses att det är 
effektivast ur materialsynpunkt att förstärka mittspannet istället för att låta 
staget ha samma utformning hela vägen. Vid förstärkning av stagets 
mittspann förändras förutsättningarna, och styvheten blir högre i mitten än ut 
mot kanterna.  

Genom att angripa problemet med ett energibetraktelsesätt kan den kritiska 
lasten bestämmas analytiskt. Inre arbete som krävs för att deformera staget 
enligt Figur 3.7 kan skrivas som 
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dx
EI

MU
L

∫=∆
2

0

2

2
 ekv. 3.30 

där M=Py. Det bucklade stagets deformation, y, approximeras till 







=

L
xy πδ cos   ekv. 3.31 

 
 

Figur 3.7. Stag som delvis är förstärkt (Carolin, 2003). 

Genom att kombinera ekv. 3.30 och ekv. 3.31 kan det inre arbetet skrivas 
som 
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Den vertikala deformationen, λ, beskrivs som (Timoshenko och Gere, 1961) 
som 

L
dx

dx
dy

L

82
1 222

0

2 πδ
λ =






= ∫  ekv. 3.33 

och det yttre arbetet för att förflytta änden på staget sträckan λ blir 
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L
PT

8

22πδ
=∆  ekv. 3.34 

Energijämvikt ger att yttre och inre arbete måste sättas lika med varandra, 
vilket ger 

TU ∆=∆   ekv. 3.35 

Då kan kritisk last för staget skrivas som 

L
a

I
I

I
I

L
aL

L
aL

IEP

s

str

s

str

strs
cr

π
π

π

sin11
1

**2

*2
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=  ekv. 3.36 

Ekvationen beskriver ett element med två tvärsnitt, där det ena befinner sig 
på mitten och det andra symmetriskt placerat på båda sidorna om det tidigare 
nämnda elementet, se Figur 3.7. Ekvationen kan varken användas för stag 
med flera styvheter eller för stag med icke-symmetrisk styvhetsfördelning. 

Antagandet i härledningen cos xy
L

πδ
  =  

  
 gör att Pcr blir 1-3 % fel på 

osäker sida jämfört med FE-analys. Med osäker sida menas att Pcr, enligt 
teorin, är högre än verklig knäcklast. 
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3.4 Effektiv förankringslängd 

Fogen kommer att ta mer och mer last upp till en viss förankringslängd, sen 
ökar fogens hållfasthet inte mer. Den effektiva förankringslängden är den 
som gör att fogen tar maximal last, samtidigt som den är så kort som möjligt. 
Dvs. utgående ifrån effektiva förankringslängden och kortar den, så tar fogen 
mindre last, ökas den förblir lasten densamma.  

Anledningen till att lasten inte ökar ytterligare över effektiv 
förankringslängd är pga. spänningarna vid belastad kant blir så höga att ett 
brott initieras och propagerar vidare till dess att hela förankringslängden är 
förbrukad och provet går till brott. När väl brottet initierats går provet snart 
till brott, eftersom brottet propagerar snabbare och snabbare. I ett försök med 
längre förankringslängd än effektiv deformationsavlastas provet till dess att 
brottet nått ett läge där verksam förankringslängd är densamma som effektiv 
förankringslängd, varvid provet går till brott.  

 

 
Figur 3.8. Grafisk beskrivning av effektiv förankringslängd.  

 

 

Förankringslängd 

Last 
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4 Försök 
 

I de inledande försöken att bestämma en effektiv förankringslängd krävdes 
att leff kunde fastställas till att ligga inom ett intervall med gräns uppåt av en 
längsta möjliga förankringslängd och nedåt av en kortast möjliga 
förankringslängd.  

Dvs. 

l1 < leff < <ln 

l1 = kortast möjliga förankringslängd 

ln = längst möjliga förankringslängd 

 

Den övre gränsen kommer att styras av att fogen inte tar mer last trots 
ökande förankringslängd, samt den undre gränsen av att brott i kontaktytan 
mellan kolfiber och stål uppstår vid en allt lägre kraft.  

Efter det att intervallet bestämts valdes ett antal förankringslängder inom 
detta intervall för vilka försök genomfördes. Syftet var att fastställa vilken 
typ av brott som inträffar för var och ett av försöken, samt slutligen en 
effektiv förankringslängd för var och en av stålytorna. 

Tre stycken effektiva förankringslängder ska i slutändan ha bestämts, där var 
och en svarar mot ett stålrör som är blästrat, målat respektive galvaniserat.  
Tabell 3. Stålrör för provning. 

  Ytskikt 

Serie 1 l1, l2, l3, l4, leff Blästrad 

Serie 2 l1, l2 Målad 

Serie 3 l1, l2 Zink  
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4.1 Försöksuppställning 

Stålrörens dimensioner var givna. Övriga ingående detaljer i provkroppen 
konstruerades så att endast brott i kolfibern alternativt kontaktytan mellan 
stålet och kolfibern skulle kunna uppstå. Brott i stålet undveks genom att låta 
stålröret klara av större dragkraft vid plasticering än kolfibern vid brott.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4.1 visar en schematisk bild av provkroppen.  

Provkroppen, se Figur 4.1, består i princip av två stålrör, en fästanordning i 
vardera ända för provriggen samt två kolfiberremsor mellan de två stålrören. 
På det vänstra stålröret var det först tänkt att kolfiberkompositen skulle 
fästas med tilltagen förankringslängd och tvärgående kolfiberväv för att styra 
eventuellt kontaktytbrott till höger sida. Den tvärgående kolfiberväven 
användes dock inte, eftersom intresset primärt ligger i att studera 
pålastningsstadiet och inte brottstadiet under försöket. 

Förankringen av kolfibern på det högra stålröret ges en viss 
förankringslängd, och det är den förankringslängden som detta arbete 
fokuserar på. Ovanpå kolfibern på det högra stålröret limmas mellan sju till 
sexton stycken folietöjningsgivare i provkroppens längdriktning. Med dessa 
kan töjningen i kolfibern mätas, och med kunskap om kolfiberns 
elasticitetsmodul även skjuvspänningen mellan alla töjningsgivare under 
pågående försök. Avståndet mellan två givare valdes till ungefär 15-20 mm, 

Stålplåt 
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men det avståndet varierar mellan proverna. Se vidare i ’Appendix III – 
Fotografier’ för ytterligare bilder på provriggen. 

 
Figur 4.2 visar en riggad provkropp. Längs efter förankringslängden sitter ett 
antal folietöjningsgivare med tillhörande kablage kopplat till var och en av 
dessa. 

4.1.1 Deformationshastighet 
En lämplig tid valdes från det att last läggs på fram till brott inträffat till 
ungefär 5-7 minuter (≈ 400 sek).  Med en antagen brottdeformation omkring 
2 mm kunde en deformationshastighet, vd, bestämmas 

smmvd 005,0
400
2

==  
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4.1.2 Mätningsfrekvens 
Töjningsgivare, lägesgivare och lastmätning mättes fem gånger per sekund 
(5 Hz).  

4.1.3 Ytpreparering 
Stålrör till fem prover blästrades (Sa 2 ½). Målade och galvaniserade stålrör 
lämnades orörda. 

Kolfiberremsorna slipades ordentligt innan limning. Målet var att få bort det 
släppmedel som använts vid tillverkning.  

Alla stålytor och kolfiberremsor tvättades med aceton innan limning. Färgen 
på de målade rören löstes av aceton, men tvättning avbröts då ny målarfärg 
trädde fram under den gamla.  

4.1.4 Limtjocklek 
Två millimeters limtjocklek för alla prover. Limtjockleken säkrades med att 
lägga två millimeters stålkulor i limmet mellan stål och kolfiber vid 
limningstillfället. 

4.1.5 Materialegenskaper 
4.1.5.1 Kolfiberremsor 
Kolfiberremsorna beställdes med följande specifikationer. 

Tvärsnittsmått: Bredd: 30 mm 
  Tjocklek: 1,5 mm 
Längd:  1500 mm 
Innerdiameter: 80 mm 
Fiberhalt:  60 % 
E-modul:  230 Gpa 
4.1.5.2 Lim 
Epoxilimmet som användes tillverkas av Nils Malmgren AB, och är 
passande för den aktuella applikationen för vidhäftning mellan stål och 
kolfiber. 

Harts:  NM BPE Lim 465 
Härdare:  NM Härdare BPE 464 
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4.2 Dimensionering av provkropp 

Stålrör 

Stålrörets ytterdiameter var 85 mm och innerdiameter 79 mm. Stålets 
sträckgräns, fyd, uppskattades till 225 MPa. Dragkraftskapaciteten för detta 
rör fick bli övre gräns för vad kontaktytan mellan stålet och kolfibern 
maximalt fick klara i skjuvning samt hur mycket kolfibern skulle klara i 
drag, eftersom global flytning av stålröret inte var acceptabelt.  

Dragkraftskapaciteten för stålröret innan flytning: 
2 2 2 285 79 225 174

4 4
ytter inner

stålrör stålrör yd yd

d d
F A f f kNπ π

− −
= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  ekv. 4.1 

Stålplåten 

Stålplåten, se Foto 1 i Appendix III, dimensioneras till minst samma 
tvärsnittsarea och stålkvalitet som stålröret för att säkerställa att denna inte 
plasticerar. Rörets area är 773 mm2. Med en plåtbredd på 100 mm fås 
tjockleken till 7,7 mm ≈10 mm. Stålplåtens slutgiltiga mått blir då 280 × 100 
× 10 mm3 med tanke på att plåten ska vara greppbar för provriggen. 

Komposit 

Kompositen ska ha mindre dragkraftskapacitet än stålet, dvs. mindre än 174 
kN. Brotthållfastheten för kolfibern beräknas ur brottöjningen, εu, 15 ‰ och 
elasticitetsmodul 230 GPa (Carolin 2003). 

MPa3450102301015 33 =⋅⋅⋅=⋅= −
CFRPuu Ef ε  ekv. 4.2 

Ett antagande om att kompositen ska klara 100 kN ger oss följande 
tvärsnittsarea på kolfibern exklusive matris. 

3
2100 10 29

3450
CFRP

u

F
A mm

f
⋅

= = =  ekv. 4.3 

Vid antagande om 50 % fiberhalt behövs 58 mm2 fiberkomposit totalt, dvs. 
29 mm2 på vardera sida om stålröret. Dimension för fiberkompositen väljs 
till 2mm130 ×  för varje kolfiberremsa. Längden på fiberkompositen varierar 
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mellan försöken. Till provkropparna beställdes färdigkapade kolfiberremsor 
som tillverkats med samma rundning som stålrörens ytterdiameter. 

Lim 

Vid limning av kolfiberkomposit mot stål används ett epoxilim från Nils 
Malmgren BPE 465 med en härdare av sort BPE 464. Limmet kräver en 
temperatur som alltid överstiger 10°C och minst 2°C över aktuell daggpunkt. 

Uppskattad förankringslängd 

Den dragkraftskapacitet som kolfibern har måste föras över kontaktytan 
mellan de två materialen i form av skjuvspänning. Utifrån en antagen 
brottskjuvspänning för limmet,  τu,lim, på 10 MPa och totala bredden (dubbla 
kompositbredden) på de två fiberkompositremsorna kan en uppskattad 
förankringslängd, l, beräknas. 

( )blAskjuv ⋅⋅= 2  

limτ⋅= skjuvCFRP AF  ekv. 4.4 

2
3

lim
mm10000

10
10100

=
⋅

==
τ
kolfiber

skjuv
F

A  ekv. 4.5 

mm167
302

10000
2

=
⋅

=
⋅

=
b

A
l skjuv  ekv. 4.6 

 
Beräkningen är högst uppskattad och osäker men ger oss ändå en 
fingervisning i vilken storleksordning förankringslängden kommer att ligga 
i. 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas resultaten från de genomförda 
vidhäftningsproverna. Resultaten är indelade i tre underrubriker efter om 
stålytan är blästrad, målad eller galvaniserad.  

Grafisk presentation av förhållandet mellan dragkraft i kolfiber och stroke 
redovisas. Resultat från töjningsgivare redovisas för alla försöken och kan 
hittas i ’Appendix II – Töjningar’. Stroke är hydraultubens rörelse, och 
därmed total deformation för hela provkroppen. 

5.1 Blästrad stålyta 
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Figur 5.1. Kraft mot stroke för alla försök med blästrad stålyta. För de längre 
förankringslängderna noteras att deformationsavlastning sker, dvs. kraften 
minskar för att sedan öka till samma nivå igen.  

75 millimeters förankringslängd tar inte maximal kraft, men däremot 100 
millimeter. Både 150 och 300 millimeter visar på deformationsavlastning 
innan brott, dvs. lasten minskar samtidigt som deformationen fortsätter att 
öka. 
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5.2 Målad yta 
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Figur 5.2. Last mot stroke för försöken med målad stålyta. 

Båda försöken gav samma brottlast, vilket gör det svårt att göra bedömning 
angående effektiv förankringslängd. Båda försöken visade på brott mellan 
stål och lim.  
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5.3 Galvaniserad yta 
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Figur 5.3. Kraft mot stroke för de två försöken med galvaniserad stålyta. 

Provet med 100 millimeters förankringslängd gick till brott vid en mycket 
högre last än för provet med 200 millimeters förankringslängd. Brottet för 
100 mm inträffade mellan kolfiber och lim, och för 200 mm mellan stålrör 
och lim. Ett färgskikt skalades av från försöket med 200 mm 
förankringslängd, vilket renderade i en lägre hållfasthet hos fogen. 
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6 Utvärdering 
 

Effektiv förankringslängd har bestämts genom att plotta varje provs brottlast 
mot den aktuella förankringslängden. De blästrade, målade och 
galvaniserade proverna är skilda åt. Effektiv förankringslängd är definierad i 
kapitel 0, och den bestäms genom att identifiera vilken förankringslängd som 
gäller vid en viss brytpunkt i grafen. I brytpunkten gäller att kontaktytan 
klarar full last och är så mycket utnyttjad som möjligt. Ett effektivt 
hjälpmedel att styrka bestämningen av effektiv förankringslängd är 
skjuvspänningsfördelning för varje försök. Det avstånd fram till dess att 
skjuvspänningen börjar närma sig noll är den verksamma delen av fogen, 
vilket ger effektiv förankringslängd.  

Vidare ska påpekas att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Den 
första av kolfiberremsornas fyra kontaktytor mot stålet som går till brott ger 
brott för hela provkroppen. Vid ett par försök släppte båda kolfiberremsorna 
från stålröret samtidigt. I resterande försök släppte endast ena sidan.  
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6.1 Brottlaster 

6.1.1 Blästrad stålyta 
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Figur 6.1. Brottlast för var och en av de fem proverna med blästrad stålyta är 
plottad mot aktuell förankringslängd.  

Hållfastheten för kontaktytan ökar stadigt de första 50 millimetrarna, för att 
sedan stabilisera sig kring ett visst värde. Vid 150 mm är maxkraften enligt 
försöken uppnådd, och en längre förankringslängd än så bidrar inte till någon 
ökad hållfasthet.  
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6.1.2 Målad stålyta 
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Figur 6.2. Brottlast för de två proverna med målad stålyta. 

Brottlasten för provet med 200 mm förankringslängd klarar inte mer last än 
det med 100 mm förankringslängd. Det betyder att effektiv förankringslängd 
maximalt är 100 mm, men hur mycket mindre än det går inte att säga utifrån 
denna graf. 
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6.1.3 Galvaniserad stålyta 
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Figur 6.3. Brottlast för de två försöken med galvaniserad stålyta.  

Försöken visar att 100 mm förankringslängd ger en brottlast på 44,5 kN, och 
200 mm 25,2 kN. Anledningen till att brottlasten var låg för det sistnämnda 
provet var att det galvaniserade stålröret hade en yta av ett mindre hållfast 
skikt som gjorde att vidhäftningen mellan stålyta och lim blev bristfällig.  

Provet med 100 mm förankringslängd visar att mycket god vidhäftning kan 
erhållas mellan galvaniserat stål och kolfiberkomposit vid goda förhållanden, 
förutsatt att galvaniseringen inte är förorenad med färglager.  

Anledningen till den höga spridningen mellan proverna kan vara att 
galvanisering har varierande egenskaper mellan olika provkroppar. Från att 
ge en gynnsam effekt, så att de höga spänningarna fördelas på ett positivt 
sätt, till att ge en låg hållfasthet pga. ett låghållfast ytskikt.  
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6.2 Skjuvspänningar 

Skjuvspänningsfördelning har utvärderats för alla försöken. I detta avsnitt 
redovisas skjuvspänningssituation för blästrad och målad stålyta. Givaren 
med högst nummer befinner sig i spannet mellan stålrören.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.4. Läge av givare med högsta nummer. 

 

Skjuvspänningar utifrån töjningar beräknas mellan två intilliggande givare. 
Ekvationen för att göra detta lyder 

L
Et

∆
∆

⋅⋅=
ετ   ekv. 6.1 

 

där 

t  tjockleken på kolfiberkompositen 

E  kompositens elasticitetsmodul 

∆ε  skillnad i töjning mellan två närliggande givare 

∆L  avståndet mellan två närliggande givare 

 

Töjningar från försöken finns i ’Appendix II – Töjningar’. 

Givare med högst nummer 

l
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6.2.1 Blästrad yta 
6.2.1.1 50 mm 
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Figur 6.5. Skjuvspänningsfördelning för blästrat prov med 50 mm 
förankringslängd. 

Skjuvspänningen sjunker vid belastad kant, vilket kan bero på två saker. 
Antingen så förändras spänningsfördelningen över spannet, eller så är 
givarna närmast belastad kant dåligt limmade mot kolfibern. Rent teoretiskt 
ska inte skjuvspänningen kunna vara lägre närmare belastad kant gentemot 
längre in på kolfiberremsan, eftersom ingen kraft tillförs på vägen in. 
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6.2.1.2 75 mm 
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Figur 6.6. Skjuvspänningsfördelning för blästrat prov med 75 mm 
förankringslängd. 

Skjuvspänningen har gått ner till i princip noll efter 60 mm från belastad 
kant, dvs. den här fogen tar ingen mer kraft efter 60 mm förankringslängd. 
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6.2.1.3 100 mm 
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Figur 6.7. Skjuvspänningsfördelning för olika laster för blästrad yta med 
förankringslängd 100 millimeter.  

Var och en av kurvorna representerar skjuvspänningsfördelning för en 
specifik last. Avståndet mellan två givare är 14 millimeter.  

Vid ungefär 60 mm från belastad kant har skjuvspänningarna gått ner till 10 
% av skjuvspänningen vid belastad kant, vilket betyder att fogen inte tar 
mycket mer kraft efter 60 mm förankringslängd.  
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6.2.1.4 150 mm 
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Figur 6.8. Skjuvspänningsfördelning för blästrat prov med 150 mm 
förankringslängd.  

60 millimeter in på fogen har i princip all last tagits upp som skjuvspänning.  
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6.2.1.5 300 mm 
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Figur 6.9. Skjuvspänningsfördelning för blästrad yta med förankringslängd 
300 mm.  

Skjuvspänningsfördelningen tyder på att fogen tar den betydande delen av 
kraften de första 75 mm från belastad kant. 

Ur ett förståelseperspektiv är detta försök väldigt bra att studera. Trots att 
förankringslängden är tre gånger så lång som den i Figur 6.7 tar den inte mer 
kraft.  
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6.2.2 Målad yta 
6.2.2.1 100 mm 
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Figur 6.10. Skjuvspänningsfördelning för olika laster för målad yta med 
förankringslängd 100 millimeter. 

Skjuvspänningsfördelningen visar att skjuvspänningen minskat med 80 % de 
första 60 mm av fogen, och den mesta dragkraften tagits upp som skjuvkraft 
i kontaktytan. 
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6.2.2.2 200 mm 
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Figur 6.11. Skjuvspänningsfördelning för målat prov med 200 mm 
förankringslängd. 

Den mesta kraften, i form av area under kurvan i Figur 6.11, har skapats 
under de 70 första millimetrarna från belastad kant.  

Vid belastad kant faller skjuvspänningarna, vilket inte borde kunna hända. 
En orsak kan vara att de två givarna närmast belastad kant var dåligt 
limmade.  
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6.2.3 Galvaniserad yta 
6.2.3.1 100 mm 
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Figur 6.12. Skjuvspänningsfördelning för galvat prov med 100 mm 
förankringslängd. 

Detta försök hade den högsta brottlasten av alla. Anledningen till detta kan 
vara att den galvade ytan är bättre på att fördela ut de höga spänningarna vid 
belastad kant, och därmed fördröja initiering av brott.  
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6.2.3.2 200 mm 
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Figur 6.13. Skjuvspänningsfördelning för blästrat prov med 200 mm 
förankringslängd. 

Fogen slutar ta last vid ungefär 60 mm från belastad kant. Igen kan en 
reduktion av skjuvspänning synas vid belastad kant. Alternativt är givare 
nummer 7 är dåligt limmad, men det kan även vara så att spänningsfältet i 
kolfibern förändras i spannet mellan stålrören. 
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6.3 Jämförelse mellan teori och försök 
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Figur 6.14. Skjuvspänningssituation för blästrad stålyta vid 25 kN fördelat på 
två remsor, både teoretisk enligt elasticitetsteori, och verklig uppmätt.  

Figur 6.14 beskriver dels skjuvspänningsfördelning i en 300 millimeters fog 
enligt elasticitetsteorin i kapitel 3.3.1, dels uppmätta på blästrade prov med 
50, 75, 100, 150 respektive 300 millimeters förankringslängd. Alla kurvor 
representerar 12,5 kN kraft i en kolfiberremsa, motsvarande en totalkraft på 
25 kN på våra prov (2 st kolfiberremsor). 

I våra försök har teori och praktik haft skillnader, enligt figuren ovan. Teorin 
beskriver ett högre maxvärde, och brantare ökning av skjuvspänningen vid 
belastad kant gentemot praktiken.  
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6.4 Jämförelse mellan olika ytskikt 

Alla tre försöksserierna, oberoende av stålyta, uppvisar en effektiv 
förankringslängd på mellan 60 till 90 millimeter. Det är grundat på brottlast 
för olika förankringslängder (enligt Figur 6.1, Figur 6.2 och Figur 6.3), men 
även skjuvspänningsfördelningar (enligt Figur 6.5 till 6.13).  

Brottlasten varierar mellan försöksserierna. Målad stålyta ger sämst 
vidhäftning mot limmet, medan blästrad yta har god vidhäftning. Den 
galvaniserade ytan ger varierande vidhäftning mot limmet.  

Brott för de målade proven har inträffat mellan lim och stålyta, och för 
blästrade mellan kolfiber och lim. Ett av de galvade proverna gav brott 
mellan stål och lim, och ett mellan kolfiber och lim. 

På Foto 3 i ’Appendix III – Fotografier’ kan färgen ses som lossnat från 
stålröret. På samma sätt lossnade ett färgskikt från ett av de galvaniserade 
stålrören, men då var färgen silveraktig.  
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7 Slutsats 
Alla tre stålytorna ger en effektiv förankringslängd på mellan 60 till 90 mm, 
vilket är grundat på brottlaster och skjuvspänningsfördelningar. Den enda 
brottmod som uppstått är skjuvbrott i kontaktytan mellan stål och kolfiber. 
Fiberbrott inträffade alltså inte i något av försöken. Brotten initieras av höga 
skjuvspänningar vid belastad kant av kolfiberremsorna. Vid långa 
förankringslängder har uppsprickningen skett stegvis med deformationer 
innan lasten byggts upp på nytt. 

7.1 Blästrad stålyta 

Största kraft överfört mellan stålrör och kolfiberremsor var med en 
förankringslängd på 150 mm, och den var 38,2 kN, men redan vid 100 mm 
var brottlasten 36,7 kN. Proverna med 150 och 300 mm förankringslängd 
lastade av ett par gånger innan ett slutgiltigt brott inträffade vid mellan 35 
och 38 kN. 

Enligt skjuvspänningsfördelningar tas lasten upp de första 60 till 75 mm från 
belastad kant.  

7.2 Målad stålyta 

Största brottkraft uppmättes till 25,3 kN, och den gällde för både 100 och 
200 mm förankringslängd. 

Skjuvspänningsfördelningar visar på att lasten tas upp de första 70-80 mm. 

7.3 Galvaniserad stålyta 

Största brottkraften uppmättes till 44,5 kN vid en förankringslängd på 100 
mm. Provet med 200 mm förankringslängd gick till brott redan vid 25 kN.  

Anledningen till den låga brottlasten för det senare provet var att ytan på det 
stålröret hade sämre vidhäftningsegenskaper än det första. Vad som kan 
liknas vid en aluminiumfärg skalades av och gav låg vidhäftningshållfasthet 
för ytan. Med hänsyn till detta bör en jämförelse göras mot målade ytor 
istället. 

Utifrån skjuvspänningsfördelning för de två försöken med galvaniserad 
stålyta är det svårt att bestämma en konsekvent effektiv förankringslängd. 
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Försöket med god vidhäftning visar på en effektiv förankringslängd på 90 
mm, medan försöket med dålig vidhäftning har en effektiv förankringslängd 
på c:a 60 mm.  
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Appendix I - Försöksdokumentation 
Här redovisas en sammanställd dokumentation för all provning. 

8.3 Provkroppsnumrering 

Beskrivning Beteckning Försöksnummer
(ordning som 
försöken 
genomfördes) 

Provkroppsbenämning
(provkroppsmärkning 
under labförsök) 

Blästrad, 50 
mm 

B50 3 1:3 

Blästrad, 75 
mm 

B75 7 1:2 

Blästrad, 
100 mm 

B100 2 1:5 

Blästrad, 
150 mm 

B150 1 1:1 

Blästrad, 
300 mm 

B300 6 1:4 

Målad, 100 
mm 

M100 4 2:1 

Målad, 200 
mm 

B200 5 2:2 

Galvad, 100 
mm 

G100 8 3:1 

Galvad, 200 
mm 

G200 9 3:2 
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8.4 Försöksuppställning 

Limfog  

Lim BPE 465 

Härdare BPE 464 

Limtjocklek 2 mm 

Stålrör  

Diameter, ytter 85 mm 

Diameter, inner 79 mm 

Kolfiberremsor  

Bredd 30 mm 

Tjocklek 1,5 mm 
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Styrning av belastning 

Deformationshastighet [mm/s] 0,005 

 

Förväntad respons 

Max deformation mm Brottlast kN Brottyp 
2 40 Skjuvbrott  
 

Mätning 

Provkropp Antal 
folietöjningdsgivare 

Avstånd mellan givare 
[mm] 

B150 16 10 

B75 8 11 

B50 5 15 

B300 15 25 

B100 8 14 

M100 7 15 

M200 16 10 

G100 7 (3 trasiga) 17 

G200 8 (1 trasig) 19 

 

Dokumentering 

Videokamera med stativ användes. Alla försöken filmade från att last lagts 
på till brott. 
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Iakttagelser 

Provkropp Kommentar 

1:1 Uppremsande brott i limskiktet. Avlastning 2 gånger. 
Sprött. 

1:2 Plötsligt brott.  

1:3 Brott i kontaktytan på motsatt sida av töjningsgivarna. 

1:4 Lastar upp till 35 kN, sedan avlastar. 35 kN uppnåddes tre 
gånger. Uppremsande brott mellan lim och kolfiber. 
Knackar och låter om provet under pågående försök. 

1:5 Plötsligt brott.  

2:1 Brott mellan stål och lim. Färg sitter kvar på limmet. 
Ingen avlastning eller liknande.  

2:2 Samma brottlast som för 2:1, och samma brottyp. 

3:1 Mycket bra hållfasthet! Båda kolfiberremsorna lossnar 
samtidigt. Brott mellan kolfiber och lim. 

3:2 Går till brott vid låg last. Aluminiumfärg sitter fast på 
limmet. Brott mellan stål och lim. 

 



   
 Appendix II – Töjningar 

 - 63 - 

Appendix II – Töjningar 
 

0

5

10

15

20

25

30

-3500-3000-2500-2000-1500-1000-5000

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 6

Blästrad; 50 mm

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-2000,00-1500,00-1000,00-500,000,00

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 8

Blästrad; 75 mm

 

Blästrad; 
75 mm 



Kolfiberförstärkning av stålrör 
- en studie av effektiv förankringslängd mellan kolfiber och stål  

 - 64 -   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-2500,00-2000,00-1500,00-1000,00-500,000,00

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 7
Ftg 8

Blästrad; 100 mm

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-4000,00-3000,00-2000,00-1000,000,00
Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 7
Ftg 8
Ftg 9
Ftg 10
Ftg 11
Ftg 12
Ftg 13
Ftg 14
Ftg 15
Ftg 16

Blästrad; 150 mm

 
 



   
 Appendix II – Töjningar 

 - 65 - 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-4000-3000-2000-10000

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 7
Ftg 8
Ftg 9
Ftg 10
Ftg 11

Blästrad; 300 mm

 
 

0

5

10

15

20

25

30

-2500-2000-1500-1000-5000

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 7

Målad; 100 mm

 
 



Kolfiberförstärkning av stålrör 
- en studie av effektiv förankringslängd mellan kolfiber och stål  

 - 66 -   

0

5

10

15

20

25

30

-3000-2500-2000-1500-1000-5000

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 3
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 7
Ftg 8
Ftg 9
Ftg 10
Ftg 11
Ftg 12
Ftg 13
Ftg 14
Ftg 15
Ftg 16

Målad; 200 mm

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-4500-3500-2500-1500-500

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1

Ftg 3

Ftg 4

Ftg 7

Galvaniserad; 100 mm

 
 



   
 Appendix II – Töjningar 

 - 67 - 

0

5

10

15

20

25

30

-3000-2500-2000-1500-1000-5000

Töjning [microstrain]

K
ra

ft 
[k

N
]

Ftg 1
Ftg 2
Ftg 4
Ftg 5
Ftg 6
Ftg 7
Ftg 8

Galvaniserad; 200 mm

 
 





   
 Appendix III – Fotografier 

 - 69 - 

Appendix III – Fotografier 
 

 
Foto 1. Infästning av provriggen uppe och nere i TESTLABs testrigg sker med 

stålplåtar enligt bilden.  

 
Foto 2. Vinkeljärn på båda sidorna om stålrören för att kolfiberremsor och lim 

inte skadas under härdningsfasen.
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Foto 3. Färgen släppte vid försök med målade stålrör, dvs. brott mellan färg 

och lim. 

 

 
Foto 4. Ett försök med blästrat stålrör har gått till brott. Brottet har skett 

mellan lim och kolfiber. 
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Foto 5. Brott för blästrat prov mellan lim och kolfiber. Ofta såg det ut såhär, 

med brott på ena sidan. 




